ZVEME VÁS NA KURZ

Problematika hry u dětí s autismem
Akreditovaný MPSV č. 2016/0670-PC/SP/VP/PP
KDY: Pátek 28. 2. 2020
ČAS: 13:30 - 18:45
ČASOVÁ DOTACE: 7 výukových hodin (teoretická část a workshop)
MÍSTO KONÁNÍ: Centrum Terapie Autismu v Emauzích - Vyšehradská 49, Praha 2
LEKTOR KURZU: Mgr. Klára Došková
CENA: 950 Kč
ZÁKLADNÍ PROBÍRANÁ TÉMATA:
o Úvod do problematiky autismu
o Autismus a hra
o Vizuální vnímání
o Zásady přístupu k dětem s PAS
o Představení metody nácviku hry pomocí videoscénáře a fotoplánků
o Specifika práce s více dětmi, videoscénář pro dvě děti
o Workshop – natáčení videí, výroba fotoplánků a zpětná vazba od lektora
Vzdělávací program bude rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou. Účastníkům bude v
teoretické části představena metoda, jak hru u dětí s autismem nacvičovat, rozvíjet. Také se dozvědí,
jak pracovat s dvojicí dětí, kdy jedno nebo více trpí autismem.
V druhé části si účastníci pomocí workshopu vyzkouší, jak vytvářet hlavně vizuální pomůcky pro
nácvik hry s dětmi s autismem. Mohou si natočit různé videoscénáře, nebo vytvořit fotoplánky. Ty
si budou moci, buď přímo na vlastním nahrávacím přístroji, nebo flash disku odnést domů, či na
pracoviště a využívat je dále v praxi.
Kurz se bude podpořen názornými videoukázkami, fotografiemi, speciálně-pedagogickými
pomůckami. Opírat se bude o dlouholetou praxi lektorky v práci s dětmi s PAS. Tato metoda nácviku
hry vychází především ze speciální metodiky Open therapy of autism vyvinuté Mgr. Romanou
Straussovou, PhD., a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu.
CO SI S SEBOU NA KURZ PŘINÉST:
o Kameru, fotoaparát, tablet, či jiné nahrávací zařízení
o Flash disk
o Hračky (spíše běžné a obyčejné hračky, než puzzle a vkládačky. Takže kostky, panenky,
koleje, plyšáky, stavebnice, apod.)
PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Pro rodiče dětí s PAS, pracovníky MŠ, MŠ speciální, ZŠ speciální, pracovníky rané péče, speciální
pedagogy a další pracovníky, vychovatele a zájemce o problematiku hry u dětí s PAS.

V případě zájmu se můžete hlásit na alzbeta.havelkova@cta.cz

